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Atter en flot lodsejerfest i det Midt-Vestjyske 

Der var nu noget særligt over festen i år, for vi havde jubilæum. Det var tiende gang, vi 

terrænledere bød til fest. Stedet var atter engang Herning Jagtcenter i Ørre. De gode folk 

om dette meget aktive center har altid været særdeles large og hjælpsomme. 

Vi har tradition for at holde lodsejerfest hvert tredje år, da der så er penge  nok  i 

terrænkassen. De penge, som er kommet ind ved afvikling af de mange prøver, som 

afholdes i vort område, det være sig Kennelklubprøver og Hovedprøver I ESK og DPK 

regi. 

Selvfølgelig er der et mønster i afviklingen. Knud Overgaard indkalder terrænlederne til 

møde, og vi drøfter festen. Der udstikkes opgaver, alle terrænledere tager personligt rundt 

og indbyder lodsejerne.  

Klargøringen i Ørre går der 

en dags tid med. Her er 

rigtig mange frivillige ud 

over hundefolket. 

Indkøbene har Knud  styr 

på – ja, han har nu en hel 

del damer  til hjælp. – og 

dem taler han hele tiden 

venligt til. Jo,jo, der er 

forskel på folk. 

 

I omegnen af 300 store og 

små havde meldt sig til 

festen . 

Var det blevet høstvejr, var 

deltagerantallet utvivlsomt  

blevet noget mindre. 

 Flere end halvdelen skulle 

sidde udendørs, så mange 

fingre blev krydset for, at vi 

ikke ”druknede”. 

Prognoserne for vort 

områdevar rimelige, 

overskyet, men tørvejr. 
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Og vi havde ingen nødplan  

Heldigvis kom der kun et par dråber. 

Menuen var i år helstegt pattegris, okefilet, pølser, bagte kartofler og lækre salater, skåret 

af ferme fingre den ganske formiddag. - Øl, vin, vand og kaffe fik man   ad libitum. 
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Grillfolket er en garvet og rutineret skare, som sørger for at holde væskebalancen i orden 

omkring den varme grill. De spreder glæde omkring sig.  

Gæsterne var indbudt til kl 18. 

De blev budt velkommen af smukke  toner fra Hedeblæserne, som atter engang velvilligt 

stillede op. I løbet af aftenen blæste de alle jagtens signaler, som Knud fortalte om,  og de 

spillede på trompeter til vores fællessange. Meget stemningsfuldt var det. 
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Det var hyggeligt at iagttage, hvordan der blev snakket mand og mand imellem på tværs af 

sognegrænser fra Herning i øst til Holstebro i vest. 

Knud Overgaard fortalte bl.a også om  det arbejde, der er sat i gang i Herning Kommune 

omkring vildtstriber. Heden og Fjorden Landboforeningen og en række grønne 

organisationer har sluttet sig sammen , og det er organiseret sådan, at en maskinstation 

sår striberne. Et sådant fællesinitiativ batter noget, og idéen breder sig hastigt til andre 

egne. 

Da mætheden havde sænket sig blev de vist apportering af Egon Dynesen og hans 

engelsksetter og Anne Hansen og hendes pointer. 

 

Herefter havde 

falkonereren  Rasmus 

Nielsen scenen. 

Han er i høj grad 

også en entertainer, 

som snart havde 

publikum  i sin hule 

hånd. Vi kom langt 

omkring i historien, 

der blev krydret med 

mange anekdoter.  

Det gav et sus i den 

store skare, når 

falken elegant strøg 

tæt forbi folk i jagten 

på den døde kylling, 

som Rasmus svang 

rundt i luften 

En gang imellem tog 

falken lige en puster 

på et tag, som om 

den ville sige, at  nu 

må det snart være 

nok med at snyde mig 

for den godbid. 

Det var god og 

spændende 
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underholdning . En eminent og vidende  fortæller, en dygtig falk og et glimrende lydanlæg 

gik her  hånd i hånd 

Formanden for Herning 

Jagtcenter, Jens Holt, viste os   

”westernskydning”  

Han kunne skyde lerduer fra 

hoften og sågar bagom ryggen. 

Bevares, der var da forbiere, 

men imponerende var det. 

En og anden troede måske nok i 

første omgang at de røde farver i 

jordhøjen i baggrunden var 

valmuer, men det fandt børnene 

nu snart ud af, at det ikke var, så 

de gik ufortrødent i gang med at 

samle lerduer De fik snart en 

ganske anselig stabel. Der havde 

jo været forbundsmesterskaber i  

flugtskydning Danmarks 

Jægerforbund i den forgangne 

weekend . 
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Knud Overgaard opfordrede børnene til at tage dem med hjem, men det faldt nu nok ikke i 

lige god jord hos fædre og mødre. I  hvert fald afholdt børnene deres egen ”flugskydning” 

med håndkraft. 

Ved  22-tiden tog Knud atter ordet. Det var 

tid at bryde op. 

 Atter engang kunne vi sige farvel til en 

masse glade mennesker, der roste aftenen i 

høje vendinger, alt imens de forsikrede os 

om, at vi fortsat var meget velkomne med 

vores hunde på deres matrikler. 

Jo, jeg tror, at vi atter lagde nogle alen til 

den good will, vi har blandt lodsejere og 

jægere i det meget store område, hvor vi 

’huserer’ med vore hunde... 

Der er et mønster i snakken mellem 

lodsejere og hundefolk på denne årstid, - 

Har I set nogle agerhønseflokke og 

fasankuld?  Som regel er optimismen ikke 

fremherskende, men den bedres i takt med, 

der bliver høstet. 
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Tilbage var der at rydde op, som sædvanlig blev det ordnet i et ruf. 

 Det var straks værre at rengøre grill  og sætte borde på plads dagen efter, men stemning 

og humør  blandt terrænlederne var god.  

Resterne fra aftenens fest var heldigvis ril at overse. Imponerende, for vi var trods alt 

omkring 300 mennesker, da føromtalte høstvejr – eller mangel på samme – ikke lagde 

hindringer i vejen. 

Lodsejerfester kan meget anbefales for andre hundefolk. 

NMO 


